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ATA DE REUNIÃO 
 
 
Data: 
 
02/10/2017 
 

Horário:  
 
14:00 - 16:00 
 

Número:  
 
CGPJe-JT 006/2017 
 

Participantes: Membros do CGRPje-JT: Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Bento Herculano Duarte Neto, Vice-
Presidente no exercício da presidência; o Excelentíssimo 
Senhor Desembargador Ricardo Espíndola Borges; a 
Excelentíssima Senhora Juíza do Trabalho Simone 
Medeiros Jalil, o Excelentíssimo Senhor Juiz do Trabalho 
Auxiliar Higor Marcelino Sanches; e os servidores Marisa 
de Carvalho Brito Madruga,  Cláudio Delgado de Freitas,  
Thiago Henrique Cavalcanti Uchôa, Marcelo Martins Pinto, 
Kléber de Medeiros Teixeira e Levi Silva de Medeiros.. 
 
Ausentes justificadamente: o Excelentíssimo Senhor Xisto 
Tiago de Medeiros Neto, Procurador do Trabalho; o 
Excelentíssimo Senhor Advogado Hallrison Souza Dantas, 
representante da OAB-RN e as servidoras Divanda Lima 
de Freitas Cavalcanti e Larissa Cunha Dantas. 

Local: Gabinete da Presidência 
 
1. Novos itens para análise e deliberação 
1 – Informes: 

• Comunicação sobre a suspensão da implantação em produção da 
versão 1.15.1 de PJe, em função do Ofício Circular 
CSJT.CPJE.SETIC No 45/2017  

2 – Melhoria: incluir o cumprimento "urgente" nas tarefas "preparar ato de 
comunicação" e “dar ciência às partes”. 
3 – Solicitar autorização para servidor de Vara, com perfil de Central de 
Atendimento, incluir documento, na modalidade de petição avulsa, em 
processos de outras Varas. Expedir NIP a respeito?  
4– Melhoria: Solicitar autorização para requerer ao Comitê Nacional do PJe 
pelo menos duas reuniões anuais com o pessoal da área e negócio do PJe, 
com fins de trocar experiências e boas práticas do PJe. 
5– Melhoria: Criar mecanismo de compensação de processos judiciais 
eletrônicos entre juízes titulares e substitutos fixos para os casos de 
redistribuição, nos casos de impedimento e suspeição.  
6 – Retorno sobre a questão da indisponibilidade 
7 – Discutir a permissão da migração de processos de conhecimento, tendo 
em vista a liberação da versão 1.16 (CCLE). 
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1.1 Informes e Comunicações gerais 
 
 
Situação atual: 
 

Comunicação sobre a suspensão da implantação em produção da versão 
1.15.1 de PJe, em função do Ofício Circular CSJT.CPJE.SETIC No 
45/2017  

 
Deliberações: dar ciência aos membros. 
 
 
 
 
1.2. Melhoria: incluir o cumprimento "urgente" nas tarefas "preparar ato 
de comunicação” e “dar ciência às partes”. 
 
Situação atual: 
 

Atualmente a tarefa "preparar ato de comunicação" não conta com a 
opção de cumprimento “urgente”, dessa forma é necessária a inclusão dessa 
opção nos mesmos moldes que atualmente existe no “dar ciência às partes”. 
Ressalte-se que na versão 1.16 esta opção também não mais existirá no “dar 
ciência às partes”. 
 
Deliberações: Aprovada para a versão pje 2.0. 
 
 
 
1.3. Perfil “Central de Atendimento” para servidor de Vara 
 
Situação atual: 

 
Atualmente o servidor de Vara não possui o perfil de “Central de 

Atendimento” no PJE, não tendo o privilégio de incluir documentos na 
modalidade de petição avulsa em processos de outras Varas. 

 
Sendo assim, pede-se a autorização para que o servidor de Vara 

possa ter esse perfil e com isso realizar esse procedimento. Indaga-se sobre a 
expedição de NIP a respeito?  

 
 
Deliberações: Aprovada a confecção de NIP para ambas instâncias. 
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1.4. Melhoria: Autorização para requerer ao Comitê Nacional do PJe pelo 
menos duas reuniões anuais 
 
Situação atual: 
 
 Atualmente existe carência na interação entre os integrantes regionais 
da área de negócio do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. 
  
 Sendo assim, reconhecendo a importância desse sistema eletrônico, 
pede autorização para requerer ao Comitê Nacional do PJe a realização de 
pelo menos duas reuniões anuais com o pessoal da área e negócio do PJe 
dos Regionais juntamente com o Grupo de Negócio Nacional, com fins de 
trocar experiências e boas práticas sobre o sistema. Ressalta-se que os 
custos sejam do CSJT. 
 
Deliberações: Aprovada. 
 
 
1.5. Compensação de processos judiciais eletrônicos entre juízes 
titulares e substitutos fixos para os casos de redistribuição 
 
Situação atual: 
 
 Atualmente não há funcionalidade no PJE que possibilite a 
compensação de processos judiciais eletrônicos entre juízes titulares e 
substitutos fixos para os casos de redistribuição, nos casos de impedimento e 
suspeição.  
 
 Dessa forma, visando atender a essa necessidade, propõe-se criar 
mecanismo que implemente essa demanda.  
 
Deliberações: Suspensa a deliberação. CRPJe fará estudo de impacto no 
módulo de pautas da versão do Pje 2.0. 
 
 
1.6. Retorno sobre a questão da indisponibilidade 
 
Situação atual: 
 
 Tendo em vista a realização da reunião mensal dos Diretores de TIC, 
solicita-se o esclarecimento do que restou decidido em relação ao controle de 
disponibilidade. 
    
Deliberações: Aguardar implementação de projeto piloto de monitoramento 
de indisponibilidades entre TRT21, TRT6, TRT7 e TRT13, previsto para 
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25/10/2017. 
 
 
 
1.7. Discutir a permissão da migração de processos de conhecimento, 
tendo em vista a liberação da versão 1.16 (CCLE) 
 
Situação atual: 
 

A versão 1.15 do PJE não permite a migração de processos em fase 
de conhecimento. 

 
Tendo em vista a liberação da versão 1.16 (em homologação) que 

permite esse procedimento, coloca-se em discussão a permissão para realizar 
esse processo de migração denominado CCLE. Ressalta-se que há atos 
normativos internos. 
 
Deliberações: Aprovada a alteração para permitir processos da liquidação. 
Quanto aos processos de conhecimento, solicitar a presidência criação de 
comissão para avaliar alteração do ato normativo da CLe. 
 
 
 
 
 
 

MEMBROS DO CGRPJe-JT PRESENTES À REUNIÃO 
Nome Assinatura 
Bento Herculano Duarte Neto  
Ricardo Espíndola Borges  
Simone Medeiros Jalil  
Higor Marcelino Sanches  
Cláudio Delgado de Freitas  
Marisa de Carvalho Brito Madruga  
Marcelo Martins Pinto  
Thiago Henrique Cavalcanti Uchoa  
Levi Silva de Medeiros  
Kléber de Medeiros Teixeira  
 
 
 


